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Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej 
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 
Przedsiębiorstwo: Concordia Polska T.U. S.A. z siedzibą w Polsce oraz Veriniegte Tierversicherung 
Gesellschaft a.G. z siedzibą w Niemczech  
Produkt: Concordia produkcja zwierzęca  

Niniejszy dokument zawiera wyłącznie ogólne informacje o produkcie. Pełne informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia Concordia Produkcja Zwierzęca (zwanych dalej „OWU”), doręczanych przed zawarciem Umowy i dostępnych na 
stronie www.concordiaubezpieczenia.pl. 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej zaliczane jest do pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych (dział II, grupa 16, 
zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). 

 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
Przedmiotem ubezpieczenia jest nieosiągnięty lub 
utracony zysk z produkcji zwierzęcej, który 
Ubezpieczony osiągnąłby z tytułu prowadzenia 
produkcji zwierzęcej w miejscu ubezpieczenia, 
w okresie odszkodowawczym, gdyby prowadzona 
przez niego działalność nie została przerwana lub 
zakłócona na skutek szkody spowodowanej 
wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego 
obejmowanego ochroną. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje skutki 
następujących zdarzeń: 
1) w zakresie PODSTAWOWYM: 
✓ awaria urządzeń wentylacyjnych 
✓ przepięcia w instalacji elektrycznej 
✓ przerwy w dopływie prądu 
✓ przegrzanie 
✓ zatrucie stada 
✓ panika stada 
✓ wystąpienie chorób zakaźnych zwalczanych z 

urzędu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OWU 
2) w zakresie PEŁNYM – zdarzenia objęte ochroną 

w zakresie PODSTAWOWYM oraz dodatkowo: 
✓ wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt zgodnie 

z Załącznikiem nr 2 do OWU. 
Suma ubezpieczenia: 

− suma ubezpieczenia stanowi górną granicę 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela i jest 
określona w polisie. 

− sumę ubezpieczenia ustala się na podstawie 
wartości przewidywanej rocznej produkcji dla 
wszystkich ubezpieczonych kierunków produkcji 
zwierzęcej. 

 

 
 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe: 
 wskutek niewłaściwego lub nieterminowego 

przeprowadzania zabiegów zootechnicznych 
lub weterynaryjnych, lub profilaktycznych 

 wskutek wad genetycznych lub wrodzonych 
zwierząt 

 wskutek wad lub chorób, które istniały już 
w  momencie zawarcia Umowy ubezpieczenia 

 wskutek chorób zakaźnych zwierząt 
zwalczanych z urzędu, które występowały na 
terenie tej samej miejscowości, co miejsce 
ubezpieczenia, w chwili zawierania Umowy 
ubezpieczenia lub w okresie karencji 

 wskutek wadliwego funkcjonowania lub braku 
funkcjonowania urządzeń służących podawaniu 
paszy, wody, niezależnie od powodów 
wadliwego funkcjonowania lub braku 
funkcjonowania 

 wskutek tego, że Ubezpieczony z przyczyn 
leżących po jego stronie (w tym związanych 
z  brakiem odpowiednich środków 
finansowych) nie doprowadził w czasie, który 
standardowo w takich sytuacjach jest 
wymagany, do:  
− zmiany sposobu produkcji zwierzęcej – jeśli 

Ubezpieczony został do tego zobowiązany 
decyzją administracyjną 

− przywrócenia do stanu poprzedniego lub 
ponownego zakupu zniszczonych, 
uszkodzonych lub utraconych składników 
mienia niezbędnych do prowadzenia 
produkcji zwierzęcej, w tym rannych, 
padłych lub ubitych zwierząt 

 wskutek przepięcia  w maszynach i  urządze-
niach, w których – w okresie poprzedzającym 
szkodę – nie przeprowadzono okresowego 
badania eksploatacyjnego stosownie do 
obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń 
producenta 

 w składnikach mienia służących do prowadzenia 
produkcji zwierzęcej ani za dodatkowe koszty i 
nakłady, które Ubezpieczony musiał ponieść w 
celu przywrócenia produkcji zwierzęcej, 
z  wyjątkiem kosztów wyraźnie wskazanych 
w  OWU 
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Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje m.in. 
szkód powstałych wskutek: 
! winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa 

Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego; jednak 
odszkodowanie za szkodę wynikłą z  rażącego 
niedbalstwa należy się, jeżeli zapłata 
odszkodowania odpowiada w danych 
okolicznościach względom słuszności 

! nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego 
obowiązków nałożonych Umową ubezpieczenia 
– na zasadach określonych w  OWU 

! jeżeli wartości ustalone podczas określania 
sumy ubezpieczenia w arkuszu kalkulacyjnym 
okażą się niższe niż wartości faktycznie 
stwierdzone przez Ubezpieczyciela (niedoub-
ezpieczenie), wówczas odszkodowanie ulega 
proporcjonalnemu obniżeniu 

! ponadto mają zastosowanie inne ograniczenia 
odpowiedzialności wskazane w  OWU, jak np. 
udziały własne w szkodzie 

 

 
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
✓ ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym 

w  Umowie ubezpieczenia 
 

 
Co należy do obowiązków Ubezpieczonego? 
1) Obowiązki na początku Umowy ubezpieczenia: 
− przed zawarciem Umowy ubezpieczenia podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie 

okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem Umowy w innych 
pismach. 

2) Obowiązki w czasie trwania Umowy ubezpieczenia: 
− gromadzić, archiwizować i przechowywać w miejscu zapewniającym ochronę przed utratą lub zniszczeniem 

− dokumentację wskazaną w OWU za co najmniej za okres 3 lat poprzedzających zawarcie Umowy 
ubezpieczenia oraz obejmujący okres ubezpieczenia; 

− wyniki badań laboratoryjnych z ostatnich 12 miesięcy wykonywanych w związku z prowadzoną produkcją 
zwierzęcą; 

− przestrzegać przepisów określonych w aktualnie obowiązującej Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz rozporządzeniach wykonawczych lub też decyzjach administracyjnych 
wydanych na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych 

− nieprzyjmowanie zwierząt do stada, jeżeli znane są Ubezpieczonemu lub kiedy powinny być mu znane 
okoliczności, które będą prowadziły do podjęcia środków urzędowych w myśl obowiązującej Ustawy o  ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 

− przestrzegać wymogów bezpieczeństwa ustalonych przez organy administracji państwowej; 
− przestrzegać określonych w OWU wymogów dotyczących zasad eksploatacji i zabezpieczenia mienia służącego do 

prowadzenia produkcji zwierzęcej; 
− w razie zajścia zdarzenia (wypadku) ubezpieczeniowego: 

− użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub 
zmniejszenia jej rozmiarów; 

− powiadomić Ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia (wypadku) ubezpieczeniowego na zasadach wskazanych w 
OWU. 

3) Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia: 
− umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie niezbędnych do likwidacji szkody ustaleń oraz udzielić w tym celu 

pomocy i wyjaśnień 
− dostarczyć Ubezpieczycielowi i wyznaczonemu przez niego ekspertowi dokumenty wskazane przez 

Ubezpieczyciela lub wyznaczonego eksperta w celu rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania 
− o ile jest to możliwe – uzyskać i przekazać Ubezpieczycielowi dane osób odpowiedzialnych za szkodę oraz 

zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń regresowych na zasadach wskazanych w OWU. 
 

 
Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Składka jest płatna jednorazowo w momencie zawarcia Umowy ubezpieczenia, jednak na wniosek Ubezpieczającego 
składka może być rozłożona na raty. Terminy płatności kolejnych rat i ich wysokość określa się w Umowie 
ubezpieczenia. Składka opłacana jest przelewem na rachunek Ubezpieczyciela wskazany na polisie. 



20/02 str. 3/3 
 
 

 

 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w okresie ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia wskazany jest w  dokumencie 
ubezpieczenia. Jednak: 
− w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku decyzji administracyjnych, które wynikają z działań mających na 

celu przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zwalczanych z urzędu oraz innych chorób zakaźnych zwierząt ochrona 
ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 3-miesięcznego okresu karencji. Karencja nie ma zastosowania w 
przypadku automatycznego przedłużenia Umowy ubezpieczenia na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia; 

− we wszystkich ryzykach, ochrona ubezpieczeniowa wygasa również, jeśli Umowa ubezpieczenia uległa 
rozwiązaniu przed upływem okresu ubezpieczenia – z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia (zob. Jak 
rozwiązać Umowę?). 

Umowa ubezpieczenia, zawierana na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, ulega automatycznemu przedłużeniu na roczny 
okres ubezpieczenia, przy zachowaniu tego samego zakresu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia i składki, na 
warunkach wskazanych w OWU. 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem tych ujemnych skutków zdarzeń objętych 
ochroną ubezpieczeniową, które wystąpiły i trwały w okresie odszkodowawczym, nawet jeśli okres odszkodowawczy 
przypada po ustaniu ochrony ubezpieczeniowej. Okres odszkodowawczy rozpoczyna się w  dniu zajścia zdarzenia 
ubezpieczeniowego i trwa tak długo, jak zdarzenie wywierać będzie w sposób nieprzerwany ujemne skutki dla 
wyników prowadzonej produkcji zwierzęcej – nie dłużej jednak niż przez maksymalny okres odszkodowawczy. 
Maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 12 miesięcy. 

 

 
Jak rozwiązać Umowę? 
Jeżeli Umowa zawarta została na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy, w 
terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Jeśli jednak Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, termin ten wynosi 7  dni. 
Umowa ulega rozwiązaniu z dniem odstąpienia od Umowy. 
Oświadczenie o odstąpieniu lub o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać sporządzone na piśmie oraz doręczone do 
Centrali Ubezpieczyciela, oddziału Ubezpieczyciela lub Agenta współpracującego z  Ubezpieczycielem. 
Umowa rozwiązuje się również: 
− z dniem, w którym Ubezpieczający bądź Ubezpieczyciel wypowiedział Umowę z przyczyn określonych niniejszymi 

OWU bądź przepisami prawa,  
− z upływem dnia poprzedzającego dzień, w którym miał rozpocząć się okres ubezpieczenia – jeśli termin płatności 

składki przypadał przed tym dniem i nie opłacono składki w terminie, 
− z dniem, w którym bezskutecznie minął dodatkowy termin wyznaczony przez Ubezpieczyciela Ubezpieczającemu 

do zapłaty raty składki, 
− z chwilą, gdy na skutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań suma ubezpieczenia uległa wyczerpaniu. 

 


